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Χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνησης) κλήσεων 

στο δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο 

 

Σχόλια κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της 

οδηγίας 2002/21/EK 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στις 26 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή πρωτοκόλλησε κοινοποίηση από την κυπριακή εθνική 

ρυθμιστική αρχή, Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
1
, σχετικά με τη χονδρική αγορά πρόσβασης και προέλευσης 

κλήσεων στο δημόσιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
2
 στην Κύπρο. 

                                                 
1
 Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2009/140/ΕΚ, ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 37, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 544/2009, ΕΕ L 167 της 

29.6.2009, σ. 12. 

2
 Αντιστοιχεί στην αγορά υπ’ αριθ. 15 της σύστασης 2003/311/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης 

Φεβρουαρίου 2003, για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα µε την οδηγία πλαίσιο, ΕΕ L 114 

της 8.05.2003, σ. 45. Η εν λόγω αγορά απαλείφθηκε από τον κατάλογο των σχετικών αγορών που θα 

δικαιολογούσαν εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση η οποία περιλαμβάνεται στην ισχύουσα επί 

του παρόντος σύσταση 2014/710/EΕ της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με σημαντικές 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται 

εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση, σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (σύσταση για τις σχετικές αγορές), ΕΕ L 295 της 11.10.2014, σ. 79. 
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Η δημόσια διαβούλευση
3
 διήρκεσε από τις 20 Ιανουαρίου έως τις 16 Φεβρουαρίου 2015. 

Στις 1 Απριλίου 2015 εστάλη στο ΓΕΡΗΕΤ αίτημα παροχής πληροφοριών (ΑΠΠ)
4
 και 

στο οποίο ελήφθη απάντηση στις 6 Απριλίου 2015. Περαιτέρω πληροφορίες 

παρασχέθηκαν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω τηλεφωνικής 

διάσκεψης, στις 9 Απριλίου 2015. 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαισίου, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ), ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και η Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στην 

οικεία ΕΡΑ παρατηρήσεις σχετικά με κοινοποιημένα σχέδια μέτρων. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

2.1. Ιστορικό 

Η προηγούμενη ανασκόπηση της αγοράς κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και 

αξιολογήθηκε από αυτήν στο πλαίσιο της υπόθεσης CY/2009/0877
5
. 

Την εποχή εκείνη, το ΓΕΡΗΕΤ διενήργησε τη δοκιμασία των τριών κριτηρίων και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα αγορά εξακολουθούσε να 

επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση. Όρισε ότι η CYTA διαθέτει Σημαντική Ισχύ 

στην Αγορά (ΣΙΑ) και αποφάσισε να διατηρήσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις (όλες 

επιβλήθηκαν με την ανάλυση του πρώτου γύρου, το 2006): (i) παροχή πρόσβασης, 

διασύνδεσης και χρήση ειδικών ευκολιών δικτύου, (ii) παροχή εθνικής περιαγωγής, 

(iii) παροχή συνεγκατάστασης, (iv) διαφάνεια, (v) αμεροληψία, (vi) λογιστικό 

διαχωρισμό και (vii) έλεγχο τιμών και κοστολόγηση. Επίσης, επέβαλε επιπλέον 

(viii) την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών 

εικονικών δικτύων (MVNO), σε παρόχους κινητών υπηρεσιών (SP) και σε 

ενισχυμένους παρόχους κινητών υπηρεσιών (ESP).  

Ο δεύτερος φορέας εκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας (MNO), η εταιρεία 

«MTN», εισήλθε στην αγορά το 2004. Τα πιο πρόσφατα έτη εισήλθαν στην αγορά 

δύο MVNO, η Primetel και η Cablenet, και ένας ESP, η Callsat Το 2013, η Primetel 

έλαβε άδεια εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, με την οποία της επιτρέπεται να 

εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία το τρίτο δίκτυο κινητών υπηρεσιών στη 

χώρα. Τον Μάρτιο 2015, η Primetel συνήψε με την ΜΤΝ συμφωνία από κοινού 

αξιοποίησης του Δικτύου Ραδιοπρόσβασης (RAN), γεγονός το οποίο της επέτρεψε 

να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο δίκτυο 4G της MTN (κυρίως στις μεγάλες 

πόλεις) και σε δίκτυα 3G (γεωγραφική κάλυψη 70%), μέχρις ότου ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση του δικού της δικτύου.  

2.2. Ορισμός της αγοράς 

Όπως και στην κοινοποίηση του 2009, το ΓΕΡΗΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 

αγορά καλύπτει τις υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνησης) 

κλήσεων, οι οποίες παρέχονται από τους MNO που λειτουργούν σήμερα στην 

                                                 
3
 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας πλαισίου. 

4
 Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαισίου. 

5
 C(2009) 1492. 
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Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοπαροχής. Στο αντίστοιχο επίπεδο λιανικών 

πωλήσεων, στην αγορά παρέχονται τόσο προπληρωμένες όσο και συνδρομητικές 

κινητές επικοινωνίες, η οποία αγορά περιλαμβάνει την πρόσβαση σε κινητούς 

σταθμούς, εθνικές και διεθνείς κλήσεις, υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS) και 

προηγμένες κινητές υπηρεσίες δεδομένων. Αυτή η δέσμη υπηρεσιών μπορεί να 

προσφερθεί μέσω δικτύων 2G, 3G ή 4G. Το ΓΕΡΗΕΤ καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι η αγορά δεν έχει άλλα υποκατάστατα ζήτησης και προσφοράς (μετά από 

δοκιμασία «υποθετικού μονοπωλίου») και ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι το 

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

2.3. Η δοκιμασία των τριών κριτηρίων 

Δεδομένου ότι η χονδρική αγορά πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν περιλαμβάνεται πλέον στη σύσταση για τις σχετικές 

αγορές, το ΓΕΡΗΕΤ διεξάγει τη δοκιμή των τριών κριτηρίων
6
 για την 

κοινοποιηθείσα αγορά. 

2.3.1. Το πρώτο κριτήριο: υψηλοί και μη παροδικοί φραγμοί εισόδου 

Διαρθρωτικοί φραγμοί 

Το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι, παρά την είσοδο νέων φορέων εκμετάλλευσης 

κινητών επικοινωνιών στην αγορά κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να 

υφίστανται υψηλοί και μη παροδικοί φραγμοί εισόδου Ο κύριος λόγος για 

αυτό είναι ότι οι υλικές υποδομές δεν μπορούν εύκολα να αντιγραφούν και 

υπάρχουν υψηλές μη ανακτήσιμες δαπάνες που συνδέονται με την είσοδο 

στην αγορά. Οι εκ των προτέρων υποχρεώσεις που επιβάλλονται επί του 

παρόντος στην CYTA διασφαλίζουν ότι οι εναλλακτικοί φορείς 

εκμετάλλευσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο της κατεστημένης 

επιχειρήσεως και να προσφέρουν υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που 

χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιχειρηματικά πρότυπα — διαζευκτικώς ως 

MVNO, SP ή ESP. Οι εν λόγω εμπορικές επιλογές παρέχουν τη δυνατότητα 

στους νεοεισερχόμενους να αποφύγουν το υψηλό μη ανακτήσιμο κόστος που 

συνδέεται με την εγκατάσταση κινητών δικτύων. 

Σύμφωνα με το ΓΕΡΗΕΤ, η κατάργηση των υφιστάμενων ρυθμιστικών 

υποχρεώσεων είναι δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση της παροχής 

των εν λόγω υπηρεσιών πρόσβασης. Το ΓΕΡΗΕΤ κρίνει ότι το κίνητρο της 

CYTA να μην παράσχει πρόσβαση (για να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που 

διαθέτει) είναι μεγαλύτερο από τα ενδεχόμενα έσοδα που συνδέονται με την 

παροχή πρόσβασης σε εμπορική βάση. Με δεδομένη την τάση στροφής των 

καταναλωτών σε προσφορές τετραπλής δέσμης υπηρεσιών (quadruple play), 

η CYTA ενδέχεται να αποφασίσει τη μόχλευση του εν λόγω πλεονεκτήματος 

με άρνηση πρόσβασης σε κινητό δίκτυο, με άρνηση ή περιορισμό παροχής 

                                                 
6
 Σύμφωνα με το σημείο 2, σε συνδυασμό με την αιτιολογική σκέψη 5 της σύστασης για τις σχετικές 

αγορές, κατά τον προσδιορισμό αγορών πέραν εκείνων που παρατίθενται στο παράρτημα, οι εθνικές 

ρυθμιστικές αρχές μεριμνούν ώστε να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια: (1) 

υπάρχουν υψηλοί και μη παροδικοί φραγμοί εισόδου, (2) η διάρθρωση της αγοράς δεν τείνει προς 

πραγματικό ανταγωνισμό εντός του σχετικού χρονικού ορίζοντα και (3) το δίκαιο ανταγωνισμού και 

μόνο δεν αρκεί για την κατάλληλη αντιμετώπιση της ή των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί στην 

αγορά. 
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των υπηρεσιών αυτών ή την εφαρμογή άνισων όρων, θέτοντας ορισμένες 

επιχειρήσεις, όπως η Cablenet, σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση. 

Η ρυθμιστική αρχή επισημαίνει ότι, πριν από την επιβολή συγκεκριμένων 

κανονιστικών υποχρεώσεων στην CYTA, τόσο η CYTA όσο και η MTN 

απέρριψαν τις αιτήσεις για πρόσβαση χονδρικής στα οικεία δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας. 

Νομοθετικοί ή κανονιστικοί φραγμοί 

Το ΓΕΡΗΕΤ διαπιστώνει επίσης περιορισμούς σε ό,τι αφορά την 

περιορισμένη προσφορά και χρήση του ραδιοφάσματος. Ωστόσο, το 2013, 

στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της τρίτης 

άδειας κινητής τηλεφωνίας, εξέφρασε ενδιαφέρον μία μόνο εταιρεία MVNO, 

η Primetel, στην οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του τρίτου 

δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο
7
. 

2.3.2. Το δεύτερο κριτήριο: Τάση προς πραγματικό ανταγωνισμό 

Το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι η CYTA είναι, επί του παρόντος, ο μοναδικός 

πάροχος χονδρικής πρόσβασης (παρέχει πρόσβαση στον φορέα 

εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης Cablenet μέσω ρυθμιζόμενης 

προσφοράς της). Η εμπορική συμφωνία της MTN με την Primetel για το 

Δίκτυο Ραδιοπρόσβασης (RAN), που προβλέπει την από κοινού χρήση των 

οικείων παθητικών και ενεργών/ευφυών εξοπλισμών, δεν περιλαμβάνει την 

πώληση λεπτών επικοινωνίας στην Primetel και, επομένως, δεν εντάσσεται 

στο πλαίσιο της υπό εξέταση αγοράς. Το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι στο παρελθόν 

υπήρχε συμφωνία εθνικής περιαγωγής μεταξύ MTN και CYTA, η οποία έχει 

πλέον λήξει. 

Σε επίπεδο λιανικής, το μερίδιο της CYTA εξακολουθεί, δέκα έτη μετά την 

είσοδο της ΜΤΝ στη λιανική αγορά, να ανέρχεται σε 65 %
8
, ενώ το μερίδιο 

της ΜΤΝ έχει σταθεροποιηθεί σε περίπου 30 %. Τα μερίδια αγοράς λιανικής 

των Primetel, Cablenet και Callsat είναι 3,4 %, 0,5 % και 0,4 %, αντίστοιχα. 

Ωστόσο, το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι, από τη στιγμή που η Primetel θα είναι σε 

θέση να εξαρτάται μόνο από το δικό της δίκτυο, θα υπάρξουν δυνατότητες 

αύξησης του ανταγωνισμού στην αγορά. Ως εκ τούτου, το ΓΕΡΗΕΤ εκφράζει 

την πρόθεσή του να προβεί σε νέα ανάλυση της αγοράς εντός δύο ετών, 

προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον η αγορά κινείται προς πλέον 

ανταγωνιστική διάρθρωση. 

                                                 
7
 Εν προκειμένω, η Primetel έχει δεσμευθεί να εξασφαλίσει γεωγραφική κάλυψη του δικτύου στο 40 % 

της εθνικής επικράτειας εντός τριών ετών και 65 % εντός πέντε ετών από την έγκριση της άδειας 

φάσματος.  

8
 Πρόσφατη έρευνα καταναλωτών έδειξε ότι πολλοί καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να 

εγκαταλείψουν τη CYTA για άλλους παρόχους, αποκλειστικά και μόνο λόγω συνήθειας.. Η πίστη των 

πελατών της CYTA οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η CYTA, ως ο παραδοσιακός πάροχος στην 

Κύπρο, έχει σταθερό δίκτυο, μέσω του οποίου προσφέρει τετραπλή δέσμη υπηρεσιών, τις οποίες οι 

πελάτες εκτιμούν ιδιαιτέρως. 
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2.3.3. Το τρίτο κριτήριο: Ανεπάρκεια του δικαίου περί ανταγωνισμού από 

μόνου του 

Το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι το δίκαιο περί ανταγωνισμού δεν επαρκεί από μόνο 

του για την προώθηση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά.  

Βάσει των ανωτέρω, το ΓΕΡΗΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται τα 

κριτήρια της δοκιμασίας των τριών κριτηρίων και ότι η χονδρική αγορά πρόσβασης 

και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο 

εξακολουθεί να επιδέχεται εκ των προτέρων ρύθμιση. 

2.4. Διαπίστωση σημαντικής ισχύος στην αγορά 

Το ΓΕΡΗΕΤ καθόρισε ότι η CYTA διαθέτει Σημαντική Ισχύ στην Αγορά με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: τα μερίδια αγοράς
9
, την απουσία δυνητικού ανταγωνισμού, 

την απουσία αντισταθμιστικής αγοραστικής ισχύος, οικονομιών κλίμακας και 

φάσματος, κάθετη ολοκλήρωση, τον έλεγχο υποδομής που δεν είναι εύκολο να 

αναπαραχθεί και τους υψηλούς φραγμούς εισόδου. 

2.5. Επανορθωτικές κανονιστικές ρυθμίσεις 

Το ΓΕΡΗΕΤ προτείνει διατήρηση της επιβολής των ακόλουθων επανορθωτικών 

μέτρων στη CYTA: (i) παροχή πρόσβασης, διασύνδεση και χρήση ειδικών 

ευκολιών δικτύου σε όλους τους τύπους φορέων εκμετάλλευσης κινητών 

επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων της παροχής εθνικής περιαγωγής και της 

συνεγκατάστασης), (ii) διαφάνεια, (iii) αμεροληψία, (iv) λογιστικός διαχωρισμός 

και (v) έλεγχο τιμών.  

Όσον αφορά το διορθωτικό μέτρο «έλεγχος τιμών», το ΓΕΡΗΕΤ θεωρεί ότι πρέπει 

να επιβληθεί στη CYTA η χρήση του μοντέλου κοστολόγησης BU-LRAIC
10

. Η 

εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η Callsat, στην απάντησή της 

στην δημόσια διαβούλευση του ΓΕΡΗΕΤ, επισήμανε την ύπαρξη συμπιέσεως των 

περιθωρίων κέρδους μεταξύ χονδρικών και λιανικών τιμών των MVN. Η 

ρυθμιστική αρχή πιστεύει ότι με το νέο μοντέλο BU-LRAIC θα εξαλειφθούν οι 

ατέλειες του παρόντος μοντέλου, καθώς θα εξασφαλιστεί επαρκές περιθώριο 

κέρδους μεταξύ τιμών χονδρικής και λιανικής. 

  

                                                 
9
 Σε επίπεδο χονδρικής, η CYTA κατέχει μερίδιο αγοράς 100 % στην αγορά εμπορίας. Σε επίπεδο 

λιανικής, τα μερίδια αγοράς είναι οι εξής: CYTA 65,3%, MTN 30,3%, Primetel 3,4%, Cablenet 0,5% 

και Callsat 0,4% ( δεδομένα που αφορούν τον Δεκέμβριο 2014). 

10
 Όσον αφορά το μοντέλο BU-LRAIC, το ΓΕΡΗΕΤ εξηγεί ότι αυτό αναπτύσσεται επί του παρόντος και 

θα κοινοποιηθεί στην Επιτροπή πριν από το τέλος του 2015. Μέχρι την ολοκλήρωση του μοντέλου και 

την εξαγωγή αποτελεσμάτων, τα τέλη χονδρικής για την πρόσβαση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

της CYTA θα καθορίζονται με βάση το υφιστάμενο μοντέλο κόστους — το μοντέλο μακροπρόθεσμου 

επαυξητικού κόστους (LRIC) «από κάτω προς τα πάνω» (Top Down LRIC). 
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3. ΣΧΟΛΙΑ 

Η Επιτροπή εξέτασε την κοινοποίηση και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 

παρέσχε το ΓΕΡΗΕΤ, και διατυπώνει την ακόλουθη παρατήρηση
11

: 

Παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά 

Η Επιτροπή σημειώνει το γεγονός ότι η CYTA είναι επί του παρόντος ο μοναδικός 

πάροχος χονδρικής πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δημόσια δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας·στην Κύπρο, και το μερίδιό της στην αγορά λιανικής είναι υψηλό, 

ανερχόμενο σε 65 %. 

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει: πρώτον, η πρόσφατη είσοδος της Primetel ως 

ΜΝΟ στην αγορά και η πρόσβασή της στο δίκτυο της CYTA για σκοπούς εθνικής 

περιαγωγής μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στους όρους ανταγωνισμού, 

πέραν από το γεγονός ότι τόσο η MTN όσο και η Primetel θα μπορούσαν τελικώς 

να γίνουν πάροχοι υπηρεσιών χονδρικής αγοράς πρόσβασης και εκκίνησης 

κλήσεων, σε εμπορική βάση.  

Δεύτερον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η επιβολή του μοντέλου κοστολόγησης BU-

LRAIC (που πρέπει να κοινοποιηθεί εντός του 2015) για τον υπολογισμό των 

ρυθμιζόμενων τιμών της CYTA, το οποίο θα αντικαταστήσει το επί του παρόντος 

εφαρμοζόμενο μοντέλο Top Down LRIC, είναι πιθανό να μειώσει τις ατέλειες του 

μοντέλου κοστολόγησης, να διευκολύνει την είσοδο και την επέκταση των 

εναλλακτικών φορέων εκμετάλλευσης στην αγορά, και να τονώσει τον 

ανταγωνισμό. 

Τρίτον, η μετάβαση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας σε υπηρεσίες βασιζόμενες σε 

δεδομένα και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες 4G που προτείνονται από την MTN και 

την Primetel (και, προς το παρόν, δεν προτείνονται από την CYTA) είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν σημαντικά την κατάσταση του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το ΓΕΡΗΕΤ να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις 

προαναφερόμενες εξελίξεις και, βάσει αυτών, να διενεργήσει νέα ανάλυση της 

αγοράς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

επικροτεί την πρόθεση του ΓΕΡΗΕΤ να προβεί σε νέα ανάλυση της αγοράς εντός 

δύο ετών από την έγκριση της τελευταίας ανάλυσης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαισίου, το ΓΕΡΗΕΤ λαμβάνει 

ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια άλλων ΕΡΑ, του BEREC και της Επιτροπής, και μπορεί να 

θεσπίσει το προκύπτον σχέδιο μέτρου· εφόσον το πράξει, πρέπει να το κοινοποιήσει 

στην Επιτροπή. 

Η θέση της Επιτροπής σχετικά με τη συγκεκριμένη κοινοποίηση δεν προδικάζει 

οποιαδήποτε θέση μπορεί να λάβει έναντι άλλων κοινοποιημένων σχεδίων μέτρων. 

                                                 
11

 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαισίου. 
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Σύμφωνα με το σημείο 15 της σύστασης 2008/850/ΕΚ
12

, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 

παρόν έγγραφο στον ιστότοπό της. Η Επιτροπή δεν θεωρεί εμπιστευτικές τις 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείστε να ενημερώσετε την 

Επιτροπή
13

 εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας αν θεωρείτε ότι, 

σύμφωνα με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού 

απορρήτου, το παρόν έγγραφο περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες που επιθυμείτε να 

απαλειφθούν πριν τη δημοσίευση
14

. Οφείλετε να αιτιολογείτε κάθε τέτοιο αίτημα. 

Με τιμή, 

Για την Επιτροπή,  

Robert Madelin 

Γενικός Διευθυντής 

 

       

                                                 
12

 Σύσταση 2008/850/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, για τις κοινοποιήσεις, τις 

προθεσμίες και τις διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 301 της 12.11.2008, σ. 23. 

13
 Το αίτημά σας πρέπει να σταλεί είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: CNECT-ARTICLE7@ec.europa.eu 

είτε με φαξ στον αριθμό: +32 2 298 87 82. 

14
 Η Επιτροπή μπορεί να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της πριν από 

την παρέλευση του εν λόγω τριημέρου. 
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